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 ثم اجيبي على ما يلي :استعيني باهلل  المبدعةطالبتي 

 

 السؤال األول:   
  اختاري االجابة الصحيحة مما يلي: -أ 

 
 6ج .  5ب.    4أ.   عدد أركان اإليمان .١

 األقارب من جهة األبأ.    المراد بذوي الرحم . ٢

 فقط . 

 األقارب من جهة األم ب. 

 فقط .

األقارب من جهة  ج. 

 األب واألم .

 الكفر األصغر ج.  النفاق األصغر ب.  الشرك األكبرأ.   من نواقض اإليمان  . ٣

 أبو أيوب األنصاري أ.  عندما قدم إلى المدينة عند .... ملسو هيلع هللا ىلصأقام النبي .  ٥

 رضي هللا عنه.

 عبدهللا بن عمروب. 

 رضي هللا عنه. 

 أنس بن مالك ج. 

 رضي هللا عنه.

 4ج.  3ب.  2أ.  عدد أنواع شعب اإليمان . . ٥

 

 

 

  : ( أمام العبارة الخاطئة  x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )   √ضعي عالمة )  –ب 
 

 

  يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا رأى مكانًا خاليًا – 1

  من قصص الدعاء للصغير ) يا أبا عمير ما فعل النغير (  – 2

  االستيطان بمعنى )  اإلقامة المؤقتة  (  – 3

  من أسباب دخول الجنة صلة الرحم  -4

  يوم العيد اللعب المباح  من إظهار الفرح و السرور – 5

 

 

 

 

 

زارة التعليم و
إدارة التعليم 

 كة المكرمةبم

 

 

 المادة:
 الدراسات اإلسالمية

 الفقه(-الحديث-)التوحيد

 سادس /  الصف:

 
 للعام الدراسي األول الفصل الدراسي االختبار لمادة دراسات اإلسالمية    أسئلة 

 هـ 1445هـ / 1444

 
 ......................................................: ...............ةاسم الطالب   

 درجة  15

  اتدرج 5 

 اتدرج5 
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 ثاني : السؤال ال   

 أكملي الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية:  -أ 

 

 (صالة الظهر –اإلحسان لألقارب  –ذكر مستوطن   –   اصيالذنوب والمع)

 
 تجب صالة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل .................  1

 . ...............................من منقصات اإليمان .  2

 المراد بصلة الرحم ....................................  3

 من شروط صحة صالة الجمعة دخول الوقت ووقتها هو وقت ............................ -4

 

 

 

 أعيدي ترتيب الكلمات االتية بما يوافق نص الحديث :   - ب

 
 من لم ( –ويعرف  –صغيرنا  –شرف  –ليس منا  –يرحم  –كبيرنا ) 

 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

                                   
 

 ...لتوفيق والنجاحا نلكاسأل هللا األسئلة انتهت 
 

 مديرة املدرسة /                                                                                                           /املادة تا معلم 
    
 
 
 
 
 
 
 

 درجات5 


